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Opties kabelroutes windparken op zee IJmuiden
Ver goed onderzocht
De mogelijke kabelroutes tussen windparken op de Noordzee in het gebied IJmuiden Ver en het hoogspanningsnet op land zijn goed met elkaar vergeleken. Dat
zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage over de rapporten waarin die
vergelijking voor twee aan te leggen verbindingen is gemaakt. De ministers Wiebes, van Economische Zaken en Klimaat, en Ollongren, van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, die de Commissie om advies hadden gevraagd, kunnen nu
voor elke verbinding een route kiezen en in detail uitwerken.
TenneT wil de stroom die windparken op zee in het gebied IJmuiden Ver gaan produceren, aan land brengen met kabels en op het hoogspanningsnet aansluiten. De helft
van de stroom uit dat gebied wil TenneT brengen naar hoogspanningsstation Borssele
of Geertruidenberg (project Alpha) en de andere helft naar hoogspanningsstation Maasvlakte of Simonshaven (project Beta). De kabels komen zowel op zee als op land ondergronds.
Voor de aanleg van elk van beide verbindingen moet een inpassingsplan worden opgesteld en zijn verschillende vergunningen nodig. Voorafgaand aan een besluit hierover
wordt per verbinding in twee stappen een milieueffectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van de mogelijke routes. De ministers kiezen hieruit een voorkeursroute.
In fase 2 volgt het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.
De rapporten voor fase 1 beschrijven goed welke milieueffecten er optreden bij de aanleg en het gebruik van de hoogspanningsverbindingen en de converterstations. Zo doorkruisen de routes naar Borssele of Geertruidenberg de Westerschelde, waar de kabelverbinding door sterke stroming kan vrijspoelen, het Haringvliet, met verontreinigde waterbodems, of het Veerse Meer, waar ingraven van de kabels tot langdurige vertroebeling kan leiden.
Volgens de Commissie bevatten de tussenrapporten de relevante milieu-informatie om
de keuze van de te volgen routes te onderbouwen.

----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
de minister van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - besluit
over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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Op de website vindt u de volledige adviezen: Net op zee IJmuiden Ver Alpha / Net op zee IJmuiden Ver Beta
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars 030 – 234 76 10

